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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
6244. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО  ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Со оваа одлука на Акционерското друштво Водос-
топанство на Република Македонија во државна соп-
ственост – Скопје, се даваат на трајно користење, без 
надомест, дел од недвижни ствари - деловни простории 
на ул.„Кеј Димитар Влахов“ бб, Скопје и тоа дел од 
зграда број 3, влез 1, кат 13, деловен простор со пов-
ршина од 75,7м2 од вкупно 1211 м2 и тоа просторија 
број 13.12 со површина од 30,90 м2, просторија број 
13.13 со површина од 13,90 м2 и просторија број 13.14  
со површина од 30,90 м2,  на КП 12231, КО Центар 1, 
запишани во Имотен лист број 9157, сопственост на 
Република Македонија.  

                               
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
           Бр. 42-11798/1 Заменик на претседателот 
  15 декември 2015 година на Владата на Република 
              Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р.  

  Стр. 
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производи и нуспроизводи од жи-

вина и диви птици заради заштита 

од внесување на вирусот на високо 

патогена авијарна инфлуенца во Ре-

публика Македонија ............................ 9 

 Огласен дел........................................ 1-52 

 

 

 

6245. 
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 15.12.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ ВО 
ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖ-

НОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот 
во функција за запишување на недвижности сопстве-
ност на Република Македонија и тоа на деловен прос-
тор кој се наоѓа на ул.„Шар Планина“ бр.1 во Охрид, 
на КП бр.13765 за КО Охрид 3. 

           
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-12013/1 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6246. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува право на сопственост 

на недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на 
КП.бр.5340/1 на ул.Првомајска  бб за КО Кисела Вода-
2 и тоа: 

- Зграда 115, намена на зграда и друг објект Г1-2, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 69 м2; 

- Зграда 115, намена на зграда и друг објект Г1-2, 
влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 70 м2; 

- Зграда 116, намена на зграда и друг објект Г1-2, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 137 м2; 

- Зграда 118, намена на зграда и друг објект Г1-2, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
П, со внатрешна површина од 25 м2; 

- Зграда 120, намена на зграда и друг објект Г1-2, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 71 м2; 

- Зграда 123, намена на зграда и друг објект Г1-2, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДП, со внатрешна површина од 112 м2; 

- Зграда 189, намена на зграда и друг објект Е-27, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
Б, со волумен од 924 м3; 

- Зграда 190, намена на зграда и друг објект Е-27, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
Б, со волумен од 7256 м3; 

- Зграда 191, намена на зграда и друг објект Е-27, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
Б, со волумен од 11379 м3; 

- Зграда 192, намена на зграда и друг објект Е-27, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
Б, со волумен од 3643 м3; 

- Зграда 193, намена на зграда и друг објект Е-27, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
Б, со волумен од 369 м3; 

- Зграда 194, намена на зграда и друг објект Е-27, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
Б, со волумен од 1292 м3; 

- Зграда 195, намена на зграда и друг објект Е-25, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДПД, со волумен од 125 м3; 

- Зграда 196, намена на зграда и друг објект Е-27, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
Б, со волумен од 700 м3; 

- Зграда 245, намена на зграда и друг објект Е-27, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
Б, со волумен од 114 м3; 

- Зграда 246, намена на зграда и друг објект Г1-2, 
влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда 
П, со внатрешна површина од 4 м2; 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија. 

 
Бр. 42-12198/1 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

6247. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија бр.78/15, 106/15 и 
153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува право на сопственост 

на недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на 
КП.бр.5340/9, на ул.Првомајска бб за КО Кисела Вода-
2 и тоа: 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Г1-2, влез 
1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со 
внатрешна површина од 41 м2; 

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Е-25, влез 
1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од зграда 
ДПД, со волумен од 94 м3,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија. 

 
Бр. 42-12198/2 Заменик на претседателот 

15 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

6248. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 22.12.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО 
НА ПОСТОЕЧКИОТ ТЕАТАР КОМЕДИЈА, ПО-
РАНЕШЕН МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР –  

ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за за-

почнување на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство за из-
градба на нов објект на местото на постоечкиот Театар 
Комедија, поранешен Македонски народен театар – 
Центар во Скопје („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 96/2015). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 Бр. 42-12436/1 Претседател на Владата 

22 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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6249. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 22.12.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ  НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 

ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА 

НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПОСТОЕЧКИ-

ОТ ТЕАТАР КОМЕДИЈА, ПОРАНЕШЕН МАКЕ-

ДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР-ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ  

 

Член 1 

Заради обезбедување на подобри и посовремени ин-

фраструктурни услови за остварување на драмската 

дејност во Република Македонија, врз основа на обез-

бедената проектна документација за изградба на објек-

тот и Физибилити студијата за оправданост на доделу-

вање на договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство, заведена во Министерството за култура 

со бр. 48-28/28 од 3.06.2014 година, а во согласност со 

стратешките приоритети и приоритетни цели на Влада-

та на Република Македонија и Програмата за работа на 

Владата на Република Македонија 2014-2018 година, 

се утврдува потребата од започнување на постапка за 

доделување на договор за воспоставување на јавно 

приватно партнерство за изградба на нов објект на мес-

тото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Ма-

кедонски народен театар - Центар во Скопје. 

 

Член 2 

Образложение за оправданоста 

 

Врз основа на параметрите од физибилити студи-

јата, оправданоста за воспоставување на јавно приват-

но партнерство, е финансиската придобивка на Репуб-

лика Македонија како јавен партнер, во износ од 

9.698.048,00 евра што претставува разлика од инвести-

циската проценета вредност доколку јавниот партнер 

самостојно ја финансира изградбата на објектот наме-

нет за театар и инвестициската проценета вредност до-

колку јавниот партнер ја реализира изградбата на об-

јектот преку предложениот модел на јавно приватно 

партнерство.  

Согласно предмер пресметките на основниот про-

ект и физибилити студијата вкупната проценета вред-

ност на театарот без гаражен простор и деловен објект 

изнесува 21.782.273,00 евра. Ова претставува процене-

та инвестициска вредност доколку јавниот партнер од-

лучи самостојно да го изгради објектот наменет само за 

театар. При реализација на проектот по пат на јавно 

приватно партнерство, инвестицијата на јавниот пар-

тнер би изнесувала 12.084.225,00 евра (од кои 

8.084.225,00 евра за внатрешно уредување и опремува-

ње и 4.000.000,00 евра за кофинансирање распределени 

во пет годишни транши од по  800.000,00 евра, почну-

вајќи од 2016 година). Со ваквата реализација на про-

ектот јавниот партнер остварува заштеда од 

9.698.048,00 евра. Заштедата би можела да биде и по-

висока доколку при селекцијата за избор на приватен 

партнер се јави субјект кој ќе побара помал износ на 

кофинансирање од страна на јавниот партнер од макси-

мално утврдениот износ, како и доколку при набавката 

на внатрешното уредување и опремување на театарот 

се добијат понуди пониски од проценетите. 

 

Член 3 

Образложение за основот за идентификување  

на видот на договорот 

 

Со воспоставувањето на јавно приватното партнер-
ство, приватниот партнер ќе ја преземе обврската да 
обезбеди за јавниот партнер неопходни предуслови за 
давање на јавна услуга од областа на културата, преку 
изградба на објект на јавна инфраструктура (изградба 
на современ театарски објект), до фаза на затворена ка-
рабина со фасада, предвидените инсталации и партерно 
уредување. Во замена за преземената обврска на при-
ватниот партнер, ќе му се додели во сопственост дел од 
објектот наменет за комерцијални активности кој е 
предвиден согласно проектната документација и пари-
чен надомест како кофинансирање, кој како максима-
лен износ се определува на 4.000.000,00 евра во денар-
ска противвредност, по среден курс на Народна банка 
на Република Македонија на денот на доспевањето на 
секоја годишна транша за исплата, согласно договорот 
за воспоставување на јавно приватно партнерство. 

 
Член 4 
Цели 

 
Со воспоставувањето на јавно приватно партнерство 

за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Те-
атар Комедија, поранешен Македонски народен театар - 
Центар во Скопје, ќе се постигнат следните цели: 

- обезбедување на современи услови за остварува-
ње и унапредување на драмската дејност во Република 
Македонија, 

- зголемување на можностите за создавање на сов-
ремени и традиционални драмски дела и нивно презен-
тирање на широката јавност,  

- подигнување на свеста и нивото на театарската 
култура на широката јавност и 

- поголема достапност на драмските дела.  
 

Член 5 
Предмет на јавно приватно партнерство 

 
Предмет на јавно приватно партнерство е изградба-

та на нов објект, како инфраструктурен повеќенамен-
ски објект според модел-сценариото од физибилити 
студијата, Изградба – Сопственост - Трансфер (изград-
ба на целокупниот објект од страна на приватниот пар-
тнер без внатрешно уредување и опремување на теата-
рот, со кофинансирање од страна на јавниот партнер).  

Основните услови за доделување на договорот за 
воспоставување на јавно приватно партнерство се: 

- поднесена најниската понуда за кофинансирање, 
- доработка на проектната документација за делот 

од објектот кој се однесува за приватниот партнер сог-
ласно постоечката проектна документација и предвиде-
ните намени од урбанистичката документација, 
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- обезбедување на одобрение за градење од надлеж-
ниот орган во рок од најмногу шест месеци од денот на 
доделувањето на договорот за воспоставување на јавно 
приватно партнерство, 

- изградба на објектот во рок од најмногу три годи-
ни од денот на обезбедувањето на одобрение за гра-
дење, 

- обезбедување на стручен надзор за изградбата на 
објектот, а јавниот партнер има право да врши надзор 
на реализацијата на договорот за воспоставување на 
јавно приватно партнерство, 

- обезбедување на банкарска гаранција за квалитет-
но и навремено извршување на работите во износ од 
5% од проценетата инвестициска вредност која треба 
да ја вложи приватниот партнер и 

-  да се приложи доказ дека има на располагање или 
има пристап до финансиски средства потребни за реа-
лизација на изградбата на новиот објект. 

 
Член 6 

Вид на постапка од Законот за јавните набавки 
 
Постапката за доделување на договор за воспоставу-

вање на јавно приватно партнерство за изградбата на нов 
објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, пора-
нешен Македонски народен театар - Центар во Скопје, ќе 
се спроведе како меѓународна отворена постапка за доде-
лување на договор за јавна набавка за изведување на ра-
боти, согласно Законот за јавните набавки. 

Постапката ќе се спроведе во рок од 180 дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 7 

Начин и рок за спроведување на постапка 
 
За спроведување на постапката за доделување на 

договор за воспоставување на јавно приватно партнер-
ство, Владата на Република Македонија на предлог на 
министерот за култура, во рок од 5 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, ќе формира посеб-
на Комисија. 

Комисијата од став 1 на овој член, најдоцна во рок 
од 30 дена од денот на нејзиното формирање, ќе ја под-
готви тендерската документација заедно со нацрт дого-
ворот и јавниот повик и ќе ја достави на одобрување до 
Владата на Република Македонија. 

Комисијата од став 1 на овој член, јавниот повик ќе 
го објави согласно Законот за јавните набавки во рок 
од три дена од одобрувањето на тендерската докумен-
тација од страна на Владата на Република Македонија. 

 
Член 8 

Висина на надоместок за издавање на тендерска  
документација 

 
За издавањето на тендерската документација не се 

наплаќа паричен надоместок. 
 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-12436/2 Претседател на Владата 

22 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

6250. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 19.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина  Новоселани, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Новоселани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Новоселани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-17706/1  

19 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

6251. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина  Пашино Рувци, која е во над-
лежност на одржување на  Одделението за катастар на 
недвижности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Пашино Рувци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Пашино Рувци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-17707/1  

19 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 
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6252. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина  Оровник, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Оровник, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Оровник. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-17708/1  

19 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

6253. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Габалавци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Габалавци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Габалавци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-17967/1  

24 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

6254. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 24.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Лера, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лера, престануваат да важат аналогните 
катастарски планови за катастарската општина  Лера. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-17968/1  

24 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

6255. 
 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Кажани, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кажани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Кажани.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-18082/1  

26 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

6256. 
 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Лознани, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Битола. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лознани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Лознани.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-18083/1  

26 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

6257. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Рибарци, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Рибарци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Рибарци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-18084/1  

26 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

6258. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Секирани, која е во надлежност 
на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-
ности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Секирани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Секирани.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-18085/1  

26 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

6259. 
 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Велестово, која е во надлеж-
ност на одржување на  Одделението за катастар на нед-
вижности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Велестово, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Велестово.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-18086/1  

26 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

6260. 
 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Бадар, која е во надлежност на 
одржување на  Центар за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на подато-
ци од дигиталните катастарски планови за катастарската 
општина Бадар, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Бадар.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-18087/1  

26 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 
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6261. 
 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Ракотинци, која е во надлеж-
ност на одржување на  Центар за катастар на недвиж-
ности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ракотинци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Ракотинци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-18088/1  

26 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

6262. 
 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 
, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Јурумлери-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на  Центар за катастар на 
недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Јурумлери-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Јурумлери-Вон-град.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-18089/1  

26 ноември 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

6263. 
 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 27.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Сопот, која е во надлежност на 

одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Кавадарци. 

Со денот на ставање во примена на базата на подато-

ци од дигиталните катастарски планови за катастарската 

општина Сопот, престануваат да важат аналогните ка-

тастарски планови за катастарската општина  Сопот.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-18134/1  

27 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

6264. 

 Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 , 

153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 27.11.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Галичани, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Галичани, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Галичани.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-18135/1  

27 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

6265. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015, 

153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности, донесе 



22 декември 2015  Бр. 224 - Стр. 9 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 1.12.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Куманово, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Куманово, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Куманово.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-18235/1  

1 декември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

6266. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 3.12.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Суводол, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Суводол, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Суводол. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-18341/1  

3 декември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

6267. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 , 

153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 3.12.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Алгуња, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Алгуња, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Алгуња. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-18342/1  

3 декември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

6268. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 

став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 

24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на Агенци-

јата за храна и ветеринарство, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-

НА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ 

ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВО-

ДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШ-

ТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСО-

КО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за забрана на увоз и транзит на жи-

вина и диви птици, како и производи и нуспроизводи 

од живина и диви птици заради заштита од внесување 

на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 183/14, 200/14, 17/15, 35/15, 123/15,  

126/15 и 132/15), Прилогот се заменува со нов Прилог, 

кој  е составен дел на ова решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02- 317/10 Директор на Агенцијата 

14 декември 2015 година за храна и ветеринарство, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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